
 ד"בס

 

 

 

 

 580473700: 'עמותה מס  

 חומת שמואל ירושלים 11אביגור  שאול' רח: כתובת 

 4432 676 02: פקס /טלפון

 בוררות שטר
 

על פי  בתור בורר "(בית הדין"להלן " )חומת שמואל -בית ההוראה והדין"אנו החתומים מטה ממנים בזה את 

 :התנאים הבאים

אשר  נוובכל הנושאים הקשורים לדין ודברים שביני נינויכריע ויפסוק בתביעות ההדדיות שבי, בית הדין ידון .1

 .יועלו במהלך הדיון

ופסקיו אינם , הבלעדי לדון ולפסוק בכל השאלות הנוגעות לכתב התביעה בהווה ובעתיד בית הדין יהיה המוסמך .2

 .ניתנים לערעור בפני שום גורם תורני או משפטי

 .ות עיניואפי דין תורה או פשרה הקרובה לדין כפי רבית הדין יפסוק על  .3

 .יכול הוא לפסוק על פי פשרה או על פי שיקול דעתו, ראה בית הדין לנכון .4

. ת הדין מוסמך לדון ולפסוק הן ביום והן בלילה בהרכב הדיינים ובכמות הדיינים כפי שיראה לבית הדין לנכוןבי .5

 .וכן מוסמך לפסוק על פי הרוב גם במקרה של פשרה

 .לפי בקשת אחד הצדדים, אך ישתדל לעשות זאת בית הדין אינו מחויב לנמק את פסק דינו .6

שלא בפניו וכן לחייבו בכל ההוצאות  להכריע ולפסוק ית הדין לדוןאם אחד מהצדדים ייעדר מהדיון רשאי ב .7

 .עקיפיםוההפסדים הישירים וה

 .פסקי דין הצהרתיים וכל סוג אחר של החלטת ביניים, בית הדין רשאי להוציא צווי מניעה .8

 .של הדיינים םעל זיכרונ לפסוק לפי פרוטוקולים קודמים ויכול לסמוךבית הדין אינו מחויב  .9

 .מתחייבים לשלם גם בגין נזקי גרמא ומניעת רווח לפי שיקול דעת בית הדין אנו  .10

 .בית הדין מוסמך להחליט גם על תשלום לפנים משורת הדין .11

 .בית הדין הוא המוסמך היחידי לפרש את פסק דינו .12

 .בית הדין מוסמך להוסיף על פסק הדין ולשנותו כפי שיקול דעתו .13

לתבוע מהם להעיד בבית דין או בבית  או הבית דין או  עת ממון נגד הדייניםזכות להגיש תביכל על מוותרים אנו  .14

 .או כל תביעה אחרת משפט

 .תחייבויות שבהסכם זההו קניין באופן המועיל על פי דין תורה על כל הנמצהירים ומודים בזה כי קיבלאנו 

 .ן לפי חוקי המדינההן לפי ההלכה וההוא החתימה על שטר זה מהווה התחייבות בלתי חוזרת ותקפו 

 : ו על החתוםנולראיה בא
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